
Avsnitt 18:
Falska messiasgestalter

Matt 24:15-28
När ni ser ’förödelsens styggelse’, som profeten Daniel talar 
om, stå på helig plats – läsaren bör förstå det rätt – då måste 
de som är i Judeen fly upp i bergen. Den som är på taket ska 
inte gå ner för att hämta något från sitt hus, och den som är 
på åkern ska inte vända tillbaka för att hämta sin mantel. Ve 
dem som väntar barn eller ammar i de dagarna! Be att ni inte 
måste fly under vintern eller på sabbaten, för då ska det bli en 
så stor nöd att något liknande aldrig förekommit från världens 
begynnelse och ända fram till nu, och inte heller ska komma. 
Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. 
Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. Om 
någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så 
tro det inte. Falska messiasgestalter och falska profeter ska 
träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt 
bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg. Om 
de säger till er: Han är i öknen, så gå inte dit, eller: Han är i 
de inre rummen, så tro det inte. För som blixten går ut från 
öster och lyser ända bort i väster, så ska det vara när 
Människosonen kommer. Där liket ligger, där samlas 
gamarna.

Dan 9:27
Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka, 
och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och 
på styggelsers vinge ska förödaren komma, till dess att 
förstöring och fast beslutad straffdom utgjuts över förödaren.

2 Tess 2:3-4
Låt ingen bedra er på något sätt. Först måste avfallet komma 
och laglöshetens människa träda fram, fördärvets son, 
motståndaren som förhäver sig över allt som kallas gud eller 
heligt så att han sätter sig i Guds tempel och säger sig vara 
Gud.
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Hes 10:18-19
Och Herrens härlighet flyttade sig bort från husets tröskel och 
stannade över keruberna. Då såg jag hur keruberna lyfte sina 
vingar och höjde sig över jorden, och när de begav sig i väg 
var hjulen med dem. De stannade vid ingången till östra 
porten av Herrens hus, och härligheten från Israels Gud vilade 
över dem.

1 Joh 2:18
Kära barn, den sista tiden är här. Och liksom ni har hört att 
Antikrist ska komma, så har redan nu många antikrister trätt 
fram. Av det förstår vi att den sista tiden är här.

2 Tess 2:7
Redan är ju laglöshetens hemlighet verksam. Han som nu 
håller tillbaka måste endast först röjas ur vägen.

Rom 2:9-10
Nöd och ångest skall komma över varje människa som gör det 
onda, främst över juden och även över greken, men härlighet, 
ära och frid åt var och en som gör det goda, juden först men 
också greken

2 Tess 2:10-12
Med ondskans alla konster bedrar han dem som går 
förlorade, eftersom de inte tog emot kärleken till sanningen så 
att de kunde bli frälsta. Därför sänder Gud villfarelsens makt 
över dem så att de tror på lögnen och blir dömda, alla de som 
inte har trott på sanningen utan njutit av orättfärdigheten.

Dan 8:11-13
Det förhävde sig till och med mot härens furste och tog ifrån 
honom det dagliga offret, och platsen där hans helgedom stod 
revs ner. Tillsammans med det dagliga offret blev en härskara 
utlämnad på grund av avfallet. Och hornet slog sanningen till 
jorden och hade framgång i vad det gjorde. Sedan hörde jag 
en av de heliga tala, och en annan helig frågade den som 
talade: ’Hur lång tid avser synen om det dagliga offret och det 
förödande avfallet som gör att både helgedom och härskara 
förtrampas?’
Dan 9:27
Han ska stadfästa ett förbund med de många under en vecka, 
och mitt i veckan ska han avskaffa slaktoffer och matoffer. Och 
på styggelsers vinge ska förödaren komma, till dess att 
förstöring och fast beslutad straffdom utgjuts över förödaren.
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Dan 11:31
Härar från honom ska komma, och de ska orena helgedomen, 
tillflyktsorten, avskaffa det dagliga offret och ställa upp 
förödelsens styggelse.
Dan 12:11
Från den tid då det dagliga offret avskaffas och förödelsens 
styggelse ställs upp ska det gå 1 290 dagar.

Upp 12:14
Men kvinnan fick den stora örnens båda vingar för att flyga ut 
till sin plats i öknen, där hon skyddad från ormen får sitt 
uppehälle under en tid, tider och en halv tid.

Upp 11:2
Men lämna templets yttergård och mät den inte, för den är 
given åt hedningarna och de ska trampa den heliga staden 
under sina fötter i fyrtiotvå månader.
Upp 13:5
Och vilddjuret fick en mun som talade stora och hädiska ord, 
och det fick rätt att fortsätta i fyrtiotvå månader.

Upp 11:3
Och jag ska låta mina två vittnen profetera under ettusen 
tvåhundrasextio dagar, klädda i säcktyg.
Upp 12:6
Kvinnan flydde då ut i öknen, där hon har en plats som Gud 
berett för henne så att hon får sitt uppehälle där i ettusen 
tvåhundrasextio dagar.

Mark 13:3
Jesus satt på Olivberget mitt emot templet, och Petrus, Jakob, 
Johannes och Andreas var ensamma med honom. Då frågade 
de:

Gal 2:9
Och när Jakob, Kefas och Johannes, de som ansågs vara 
pelarna, förstod vilken nåd jag hade fått, räckte de mig och 
Barnabas handen till gemenskap. Vi skulle gå till hedningarna, 
de till de omskurna.
(Kefas är Petrus: Joh 1:42 ”Och han förde honom till Jesus. 
Jesus såg på honom och sade: "Du är Simon, Johannes son. 
Du ska heta Kefas" – det betyder Petrus.”)

Matt 24:9
Då ska man utlämna er åt lidande och döda er, och ni 
kommer att bli hatade av alla folk för mitt namns skull.
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Matt 24:22-25
Hade inte den tiden förkortats skulle ingen människa bli frälst. 
Men för de utvaldas skull kommer den tiden att förkortas. Om 
någon då säger till er: Här är Messias, eller: Där är han, så 
tro det inte.Falska messiasgestalter och falska profeter ska 
träda fram och göra stora tecken och under för att om möjligt 
bedra även de utvalda. Jag har nu sagt det till er i förväg.
Matt 24:31-32
Med starkt basunljud ska han sända ut sina änglar, och de ska 
samla hans utvalda från de fyra väderstrecken, från himlens 
ena ände till den andra. Lär av en jämförelse med fikonträdet. 
Redan när kvisten blir mjuk och bladen spricker ut vet ni att 
sommaren är nära.

Joh 15:19
Hade ni tillhört världen, skulle världen ha älskat er som sina 
egna. Men ni tillhör inte världen, utan jag har utvalt er och 
tagit er ut ur världen. Därför hatar världen er.

1 Petr 1:1
Från Petrus, Jesu Kristi apostel. Till de utvalda som lever 
utspridda som främlingar i Pontus, Galatien, Kappadokien, 
Asien och Bitynien.

Kol 3:12
Klä er därför som Guds utvalda, heliga och älskade, i innerlig 
barmhärtighet, godhet, ödmjukhet, mildhet och tålamod.
Rom 8:33
Vem kan anklaga Guds utvalda? Gud är den som frikänner.

Jes 61:1-2
Herren Guds Ande är över mig, för Herren har smort mig till 
att förkunna glädjens budskap för de ödmjuka. Han har sänt 
mig att förbinda dem som har förkrossade hjärtan, att utropa 
frihet för de fångna och befrielse för de bundna,att förkunna 
ett nådens år från Herren och en hämndens dag från vår Gud, 
att trösta alla sörjande
Luk 4:16-20
Så kom han till Nasaret, där han hade vuxit upp. På sabbaten 
gick han som han brukade till synagogan. Han reste sig för att 
läsa ur Skriften, och man räckte honom profeten Jesajas 
bokrulle. När han öppnade rullen, fann han stället där det står 
skrivet: Herrens Ande är över mig, för han har smort mig till 
att förkunna glädjens budskap för de fattiga. Han har sänt mig 
att utropa frihet för de fångna och syn för de blinda, att ge de 
förtryckta frihet och förkunna ett nådens år från Herren. Sedan 
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rullade han ihop bokrullen, räckte den till tjänaren och satte 
sig. Alla i synagogan hade sina ögon fästa på honom.

Upp 13:14-15
Genom tecknen det fått makt att göra inför vilddjuret förleder 
det jordens invånare. Det säger till jordens invånare att göra 
en bild åt vilddjuret som har ett sår från ett svärd men lever 
igen. Och det fick makt att ge livsande åt vilddjurets bild, så 
att vilddjurets bild till och med kunde tala och låta döda dem 
som inte tillbad vilddjurets bild.

Jer 7:30
Juda barn har gjort det som är ont i mina ögon, säger Herren. 
De har ställt upp sina avgudar [engelsk: ’abominations’, dvs. 
’styggelser’, jf. ’förödelsens styggelse’) i det hus som är 
uppkallat efter mitt namn för att orena det.

(Ordet ’styggelse’ används för avgudar, jf. 1 Kung 11:7 
”Salomo byggde då en offerhöjd åt Kemosh, moabiternas 
vidrighet, på berget öster om Jerusalem och likaså en åt 
Molok, ammoniternas styggelse.”)
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